
 

 

 11/  11111/  ب د:  مــالرقـ

 03/11/7311:  التاريخ
 

 المحترمين ...................السادة 
 عناية السيد المدير المالي االكرم                              

 تحية وبعد ،   
، والرقابة رات التدقيق داإءة االداء في إالدارات المالية و اــــار السعي المتواصل لزيــادة كفــــفي إط              

الشركات الوزرات و لدى المستشارين الماليين والقانونيين بها وفي مختلف  ةمستويات الكفـاءورفع وبهدف تطوير 
، وكذلك في دواوين المحاسبة والرقابة المالية الرسمية والخاصة  وفي الجامعات،  بقطاعلتها المختلفةوالمصـارف 

داد ـــومعايير إع المحاسبيةحدث االساليب العلمية المستخدمة في تطبيق المعايير أم ب، وبهدف تمكينها من االلما
 وان :ـــــالمتخصص بعن ميــقى العلــــالملتـة ، يسرنا ان نعـلن عن عقد ـــالدولية ــــر الماليـــالتقاري

  
 ( I F R S ) ر الماليةــعـــداد التقاريإلمعاييــر الدوليــة الإدارة وتطبيقــات 

 
 -الي :ــالت على النحـو،  تركــيا – اسطنبولمدينة في  إنعقــاده  روالمقر        

 

 . 2017/  12/  71 -72ترة من  ـــــالل الفـــــ: خ الملتقــىموعد 
: محـاضرورن متخصصون يحمـلون الدرجـات العلمية والشهادات المهنية ، والذين يتمتعون محاضروا الملتقـى 

والخدمية في االردن ناعية صوالوالتجارية المصرفية ة واسعـه ، في القطاعـات ـــديميـة وعمليـة وتدريبيكاأ بخبرات
  . ودول شمال افريقيــا الخليـج العـربيمنطقة و 
 

 شاكرين ومقدرين لكم حسن إطـالعكم
 وتفضلوا بقبول فائق التقدير واالحترام ،،،

                                                                          

 
 مرفق طيه بيـان تفصيلي بتفاصيل وفعاليات المـلتقى 

 



 

 

 :الملتقىا وعـات التي سيتم تناولها خالل هذاهم الموضاواًل : 
 الدولية المحاسبية المعايير عن ومقدمة تعريفية مقدمة  . 

 المـاليـة البيانات عـرض           1 الدولي المحاسبه معيار . 

 الـمـخــزون           7 الدولي المحاسبه معيار . 

 النقدية التدفقات بيان           1 الدولي المحاسبه معيار . 

 واألخطاء المحاسبية التقديرات في اتالتغير و المحاسبية السياسات         8 الدولي المحاسبه معيار. 

 داد التقاريربعد فترة إع األحداث        13  الدولي المحاسبه معيار. 

 اءــاإلنش عقود        11  الدولي المحاسبه معيار . 

 ضرائب الدخل         17  الدولي المحاسبه معيار. 

 والمعدات والمصانع الممتلكات        11  الدولي المحاسبه معيار. 

 ارــاإليج عقود        11  الدولي المحاسبه معيار. 

 إليـرادا        18  الدولي المحاسبه معيار . 

 منافع الموظفين         11  الدولي المحاسبه معيار. 

 الحكومية المساعدات عـن واإلفصـــاح الحكومية المنح        73  الدولي المحاسبه معيار. 

 آثار التغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية         71  الدولي المحاسبه معيار. 

 االقـتراض تكاليف        70  الدولي المحاسبه معيار . 

 العالقة ذات األطراف عن فصاحاتإلا        72  الدولي المحاسبه معيار . 

 والمنفصلة الموحدة المالية  البيانات        71  الدولي المحاسبه معيار . 

 المحاسبة والتقرير عن برامج التقاعد         71  الدولي المحاسبه معيار. 

 الزميلة المنشآت في المحاسبة        78  الدولي المحاسبه معيار . 

 التقرير المالي في االقتصاديات ذات التضخم المرتفع         71  الدولي المحاسبه معيار. 

 العـرض: المالية األدوات        07  الدولي المحاسبه معيار . 



 

 

 األرباح من السهم حصة        00  الدولي المحاسبه معيار . 

 المرحلية المالية الـتقارير        02  الدولي المحاسبه معيار  . 

 صول األ قيمة انخفاض        01  الدولي المحاسبه معيار . 

 األصول المحتملة و االلتزامات المخصصات،         01  الدولي المحاسبه معيار. 

 الملموسة غير صولاأل        08  الدولي المحاسبه معيار .                      

 والقياس االعـتراف: الـمـالـيـة األدوات        01  الدولي المحاسبه معيار . 

 االستثمارية العقارات        23  الدولي المحاسبة معيار . 

 الزراعة        21  الدولي المحاسبة معيار . 

 ةــــالمالي رـــرياالتقداد ــــإلع ةـــالدولي رييــامعال

 داد التقارير المالية للمرة األولىـتبني المعايير الدولية ألع :1 رقم ةالدولي ةـيالمال رـرياالتقداد ــــإع ارـمعي 

 السهم أساس على : الدفع7 رقم ةالدولي ـةالمالي رـرياالتقإعــــداد  ارـمعي . 

 اندماج األعمال . : 0 رقم ةالدولي ـةالمالي رـرياالتقإعــــداد  ارـمعي 

 عقود التأمين . : 2 رقم ةالدولي ةـالمالي رـرياالتقإعــــداد  ارـمعي 

 لبيعا برسم بها المحتفظ المتداولة غير األصول :5 رقم ةالدولي ـةالمالي رـرياالتقإعــــداد  ارـمعي 
 . وقفةتالم والعمليات

 استكشاف وتقييم الموارد المعدنية. :1 رقم ةالدولي ـةالمالي رـرياالتقإعــــداد  ارـمعي 

 (   اتاإلفصاح)  المالية األدوات :1 ةالدولي ـةالمالي رـيراالتقإعــــداد  ارـمعي. 

 التشغيلية القطاعات:  8 رقم ةالدولي ـةالمالي رـرياالتقإعــــداد  ارـمعي . 

 المالية األدوات:  1 ةالدولي ـةالمالي رـرياالتقإعــــداد  ارـمعي. 

 الموحدة اليةالم البيانات:  13 ةالدولي ـةالمالي رـرياالتقإعــــداد  ارـمعي. 

 الترتيبات المشتركة:  11 ةالدولي ـةالمالي رـرياالتقإعــــداد  ارـمعي. 

 اإلفصاح عن الحصص في المنشآت األخرى:  17 ةالدولي ـةالمالي رـرياالتقإعــــداد  ارـمعي. 

 قياس القيمة العادلة :  10 ةالدولي ـةالمالي رـرياالتقإعــــداد  ارـمعي. 



 

 

 -: ت المستفيدة من المشاركة في هذا الملتقـىاــثانيًا : الفئـ
ون ومساعديهم ، مدراء التدقيق الداخلي ومساعديهم ، ــدراء العامـون ومساعديهم ، المـدراء الماليــالم       

مـدراء الرقابة والتفتيش  ، باالضافـة الى جميع رؤساء االقسام ، ون ـــالمحللون الماليون ، ـــالمستشارون المالي
 . ، باالضافة الى شركات تدقيق الحسابات المختلفةر العاملين فـي المنشآت الخاصة ــــالدوائو 
 

في و ، / مشارك  دوالر أمريكي( 2500تبلــــغ رسوم التسجيل والمشاركة في الملتقـى ) :-: التسجيلثالثًا: رسـوم 
  (.مجـانـــا  )  الخامس( مشاركين من قبلكــم ، تكون رسوم المشارك 4) ترشيححــال 

 

 -:رابعــًا : الخدمات المقدمـــة للمشاركين 

   . قرص مدمج يحتوي أهـــم أوراق العمل المقدمـــة في الملتقى والتوصيات وصور الفعاليــات 
   .  تقديم استراحات القهوة والشاي والمشروبات الباردة يوميا 
   ى كافــــة الجهات المشاركة في الملتقـــى .توزيـــع درع النجــــم الذهبــــي لإلستشـــارات عل 
    ، نقــــل المشاركين في اليوم االخير من أماكن إقــامتهم في مدينـة اسطنبول الى مطـــار اسطنبول

 مودعــين بمثل ما إستقبلوا به من حفـــــاوة وتكريـــم .
   

عـدم التـردد الرغبــة لديكــم بالمشـاركة ، يرجــى فـي حــال تـوفر آملين ان ينال عرضنا الخاص هذا قبولكم ، و        
ارسـال كتـاب يتضـمن اسـماء مرشـحيكم لهـذا الملتقــى قبـل وقـن كــاف  مـن موعــد إنعقــاده ، و لـك حتـى نـتمكن مــن ب

 اتخـا  الترتيبات الضرورية للسير باالجراءات حسب االصول .
    ـترام ،،،،ـــــر واالحـــــوتفضلوا بقبول فائق التقدي  

 


